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مرحلۀ نهایی بودن استفاده از این ابزار، اقرار . شود برخی از محققان شده است، برطرف می
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 مقدمه .١
 اندازی مشخص و  و دارای چشم، بر اساس حکمتشک احکام شرع بدون استثنا هدفمند بی

ربارۀ احکام مختلف شرع که از سوی متفکران  به وجود سؤاالتی دبا عنایت اما. ناپذیرند خدشه
 . رسد نظر می شود، لزوم تأمل و تبیین صحیح و روشمند این احکام ضروری به مطرح می

چگونگی مدیریت آن که   روابط زوجین وزمینۀ در  فقهیبرانگیز یکی از مسائل بحث
 ه از ناحیۀ مردزوجبا  برخورد فیزیکی ۀبرانگیز تلقی شود، اجاز السؤ از سوی برخی شاید
 .استبوده   و مهار آن ـاطاعت از استکبار و  عصیانمعنای بهـ   مقابله با نشوز ویبرای

 .است» واضربوهنَّ«تعبیر قرآن در این مسئله 
در کتب لغت مطرح » ضرب«با توجه به معانی حقیقی و مجازی مختلفی که برای واژۀ 

طور که در کتب   مسئلۀ نشوز همانشود آنست که آیا آن را در شده سؤالی که مطرح می
معنای ظاهر آن که بر برخورد فیزیکی داللت دارد، در نظر بگیریم که  فقهی آمده است به

وجود آمدن شبهاتی مبنی بر خشن بودن برخی احکام فقهی اسالم یا ظلم به زنان  فضای به
استفاده کرد که » ضاعرا«توان معنای دیگری مانند  وجود آید یا اینکه می ای به از طرف عده

به این منظور به بررسی آرای فقهای عظام در کتب فقهی و . وجود نیاید دیگر آن لوازم به
 .چگونگی استدالل روشمند آنها و سپس پاسخ به برخی از این شبهات نیاز است

اجتهادی برای استنباط  روش  تحلیلی از نوعـ توصیفی روش تحقیق در این پژوهش
روش . کنند ب فقهی خود در تحلیل آیات و روایات از آن استفاده میاست که فقها در کت

 .ای بوده است گردآوری اطالعات هم کتابخانه
 

 الزوجه اسناد فقهی ضرب. ٢
 قرآن. ١. ٢

رسد اجماع مدرکی و مستند به کتاب و سنت  نظر می عالوه بر اجماع فقها در مسئله که به
 : سورۀ نساء آمده است٣٤حاً اشاره شده و در آیۀ است، به ضرب زوجه در آیات و روایات صری

الرجال قوامون علی النساء بما فضّل هللا بعضهم علی بعض و بما انفقوا من أموالهم «
فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ هللا والالتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن 

 .» إن هللا کان علیاً کبیراًفی المضاجع واضربوهن فإن أطعنکم فال تبغوا علیهن سبیالً
هایی که خداوند برای بعضی  خاطر برتری مردان سرپرست و خدمتگزار زنانند به«

) در مورد زنان(هایی که از اموالشان  خاطر انفاق نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به
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ار و حفظ اسر) همسر خود(کنند، و زنان صالح آنها هستند که متواضعند و در غیاب  می
آن دسته از زنان را ) اما(کنند و  حقوق او را در مقابل حقوقی که خدا برای آنان قرار داده، می
در بستر از ) اگر مؤثر واقع نشد(که از طغیان و مخالفتشان بیم دارید، پند و اندرز دهید و 

ام اگر آن هم مؤثر نشد و هیچ راهی برای وادار کردن آنها به انج(آنها دوری نمایید و 
و اگر از شما پیروی کردند، به آنها ) بزنید(آنها را تنبیه کنید ) وظایفشان جز شدت عمل نبود

 .»)هاست و قدرت او باالترین قدرت(خداوند بلندمرتبه و بزرگ است ) بدانید(تعدی نکنید و 
 
 روایات. ٢. ٢

وَ لَکُمْ  ائِکُمْ عَلَیْکُمْ حَقّاً إِنَّ لِنِسَایّها النّاس«:فرماید الوداع میة حجۀ در خطب)ص(پیامبر اکرم 
بُیُوتَکُمْ إِلَّا بِإِذْنِکُمْ  عَلَیْهِنَّ حَقّاً حَقُّکُمْ عَلَیْهِنَّ أَنْ لَا یُوطِئْنَ فُرُشَکُمْ وَ لَا یُدْخِلْنَ أَحَداً تَکْرَهُونَهُ

 لَکُمْ أَنْ تَعْضُلُوهُنَّ وَ تَهْجُرُوهُنَّ فِي وَ أَنْ لَا یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ
 فاذا انتهین و اطعنکم فعلیکم رزقهنَّ و کسوتهنَّ الْمَضَاجِعِ وَ تَضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَیْرَ مُبَرِّحٍ

درستی که زنان شما بر شما حقی دارند و  ای مردم به«) ٣٣: ق١٤٠٤ی، حرّان(» ...بالمعروف
شما بر آنها آنست که به شما خیانت نکنند و کسی را که کراهت حق . شما بر آنها حقی

که چنین  در صورتی. تان نکنند و عمل زشتی انجام ندهند دارید بدون اذن شما وارد خانه
کاری را انجام دادند، خداوند تعالی به شما اجازه داده است که نسبت به آنها سخت گیرید 

صورت غیرشدید  آنها را به) صورت عدم پندپذیریدر (و در بسترها از آنها دوری گزیند و 
که به کارهای نادرست خود پایان دادند و شما را اطاعت کردند، بر  پس در صورتی. بزنید

 .»دار پوشش و رزق آنها به شکل نیکو باشید شما واجب است که عهده
اما . شود این حدیث از نظر سندی مرفوع و ضعیف محسوب می: بررسی سندی

جبر ضعف سند به «اند و بر اساس قاعدۀ  های امامیه بر اساس آن عمل کردهاصحاب فق
شیخ طوسی در تفسیر . شود و عمل به آن جایز است ضعف آن برطرف می» عمل اصحاب

که در حدیث فوق آمده است » غیرمبرّح«معنای ضرب در آیه، با استفاده از تعبیر 
مراد از ضرب در آیه، ضربی غیرشدید » «و اما الضرب فانه غیر مبرّح بال خالف«نویسد  می

 ). ١٩: ٣ ج تا، طوسی، بی(» عنا اختالفی نیستاست و در این م
 

  در لغت»ضرب« ۀواژ. ٣. ٢

 معانی یا  بقیۀهمان برخورد فیزیکی است و» ضرب« ۀاولی در لغت عرب معنای حقیقی و
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 »ضرب«ۀ  خاص، قابل اراده از واژۀمجازی است یا فقط در صورت آمدن حرف اضاف
 تصریح دارد که ضرب ةبر این اساس است که صاحب معجم مقائیس اللغ .شود می
احمدبن ( شود یسایر معانی دیگر از باب استعاره از این واژه اراده م معنای زدن است و به

 :دکرتوان به معانی ذیل اشاره  که از جمله می) ٣٩٧: ٣ ق، ج ١٤٠٤فارس، 
؛  عسل غلیظ.٥؛  اعراض و رویگردانی.٤ ؛انواع قسام وا. ٣؛ طلب رزق. ٢؛ سفر  سیر و.١

 طول .١١؛  آمیختن.١٠؛ راه رفتن  تند.٩؛  جماع حیوانات.٨؛ نم  باران نم.٧؛  الغر اندام.٦
 ).١٦٦: ٢ ق، ج ١٤١٤؛ واسطی زبیدی، ٥٥١ـ٥٤٣: ١ ق، ج ١٤١٤ابن منظور، ( کشیدن

 
 ضرب زوجه از دیدگاه فقها. ٣

 فقها برای کنترل نشوز زوجه و بازگرداندن او به فضای ، شرعۀدل به ادر اساس و مستنداً
  موعظه و:اند که عبارتند از بینی کرده  خانواده سه ابزار مهم در این زمینه پیشۀصمیمان

بر این اساس، اجماع فقهای . ارشاد، ترک همبستر شدن با او، ضرب زوجه توسط زوج
 مصادیق مختلف آن موجب تجویز ضرب له بر این است که نشوز زوجه بهئمس گرامی در

بدنی بر جای   با این قید که ضرب وی صدمات و آثار جسمانی و،او از سوی زوج است
همچنین ترتیبی یا اختیاری بودن این سه ابزار   در مورد مصادیق نشوز ولبتها .نگذارد

ای و اینکه اعمال آنها منوط به فعلیت نشوز است یا صرف خوف نشوز برنسبت به هم 
 امروزه از سوی محققان »ضرب زوجه«ئلۀ اما مس .اختالف نظر دارنداین امر کافی است، 

فقهی   نظردو آن بارۀ دردر مجموع و رو شده به رو انتقاد باحقوق خانواده   فقه وۀعرص
 :کنیم ارائه شده است که در ذیل به آن اشاره می

نحوی باشد که شدت آن  بهنظر مورد اجماع فقها این است که ضرب زوجه باید ) الف
 .  بدون آنکه آثار و صدمات جسمانی بر جای گذارد، تأثیر بگذاردۀ ناشزهروی رفتار زوج

برخورد فیزیکی با او را تجویز نکرده  گاه ضرب زوجه و  شارع هیچ،اساسدر ) ب
 شرعی و اجماع فقها، به اعراض و رویگردانی ۀ ظهور ادل برخالف ضرب رابرخیلذا است؛ 
اند  وسیله خواسته ی است و به این دارای معنای مجازی و کنایاند که معموالً ر کردهتفسی

 .به مدعیان طرفداری از حقوق زن، درک بهتری از مفاهیم وحی را ارائه دهند
ضرب معانی وسیعی دارد یکی از آنها اعراض «: نویسد یکی از نویسندگان معاصر می

پایه و اساس را بر زبان  مورد کسی که سخن بیاعتنایی نمودن است؛ لذا در  کردن و بی
: گویند کند، می های دور از منطق و استدالل تکیه می سازد و یا به نوشته جاری می

اعتنایی  یعنی آن را به دیوار بزنید که کنایه از اعراض نمودن و بی» فاضربوه علی الجدار«
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توان براي   شریفه هم ميۀدر این آی. محتواست های بی به سخنان غیرمنطقی و یا نوشته
برداشت را مد نظر قرار داد و از مفهوم کنایي آن استفاده کرد و بر همین ) این (»ضرب«

رسد که قرآن کریم  نظر مي براین در اینجا چنین به بنا .مبنا به بررسي و کنجکاوي پرداخت
 موعظه و هجران(براي تنبیه همسر سرکش پس از طي دو مرحله از تنبیهات خفیف 

اعتنایي را  که ثمربخش واقع نگردیده، مرد را راهنمایي کرده که راه اعراض و بي) فراش
 و با پرهیز از هرگونه تندروی، همچنان صبور بماند و عامل بازدارندۀ دیگری را پیش گیرد

العمل تنبیهی، تأثیرگذار باشد و زن را متقاعد  به محک آزمایش بزند تا مگر چنین عکس
ع لجوجانۀ خود دست بردارد و گام به مرحلۀ اندیشیدن نهد و در جهت سازد تا از موض

 ).٥١ـ٥٠: ش،١٣٩١الری،  موسوی(» ت کندمصالح خویش حرک
 

  در ابزارهای مهار نشوزیا جمعب یترتتخییر یا . ١. ٣
گانه با حرف واو و امکان حمل آن بر تخییر یا جمع در لغت عرب و  عطف ابزارهای سه

های ماهوی از نظر شدت و ضعف این ابزارها، سبب شده  تفاوتهمچنین وجود برخی 
 : وجود آید است که در این باب بین فقها سه نظر به

 هجران فراش و موعظه وبه این معنا که : تخییری بودن این سه ابزار. ١. ١. ٣
 نسبت به ،زوج مختار است که هریک را که مناسب بداند  وهستندضرب در ردیف هم 

یک از عتق   ترک عمدی روزه که انسان مختار است هرۀ مانند کفارکند؛ل زن خود اعما
این نظر بر اساس حمل واو .  مسکین را اختیار کند٦٠داری یا اطعام  برده یا دو ماه روزه

توان آن را به این  جنید کالمی نقل شده است که می از ابن. شود بر تخییر استفاده می
النشوز من المرأة أن یعظها و یهجرها في مضجعها، و و للرجل إن کان «: معنا حمل کرد

 ).٣٥٨ـ٣٥٧: ٨ق، ج ١٤١٦شهید ثانی، : جنید به نقل از ابن(» له أن یضربها غیر مبرح
موقعیت  شایسته است که شخصیت روانی زن و البته در صورت اخذ چنین برداشتی

نتخاب هر یک از خانواده در ا کل ابعاد و شرایط حاکم بر فضای خانه و اخالق وی و و
صدد بوده است که به تناسب شرایط و اوضاع  ین معنا که آیه دره اب .ها لحاظ شود گزینه

طور نسنجیده و  نباید به ها را برگزیند و همسر، شوهر یکی از گزینه حاکم بر خانواده و
 . دن اجرا گذارده شوۀهای مذکور به مرحل  گزینه،کتاب حساب و بی

در هنگام ظهور ین معنا که زوج باید ابتدا ه ا ب:ه ابزار بین سبیترت .٢. ١. ٣
رویی و اخم در چهره، با عصبانیت و سنگینی سخن گفتن یا  عالمات نشوز مانند ترش

اگر  موعظه دهد و را پند وزن خود ... هایش و  رفتار کردن، اصرار بر برآوردن حاجت
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ائلی که به استمتاع واسطۀ خروج از طاعت زوج در مس  و نشوز بهمؤثر واقع نشد
 و بستر خود را از او جدا کندگردد، تحقق پیدا کرد، در بستر مشترک به او پشت یا  برمی

 مانند مراتب امر به . به ضرب روی آورد و هنگام اصرار زن بر نشوز خود، آخرۀدر مرتب
ضرب نیز باید بدون صدمه و جراحت بدنی باشد و به مقداری که . نهی از منکر معروف و

: ٣ق، ج ١٤٢١عالمه حلی، . (رود، اکتفا کرد با آن امید به بازگشتن او از نشوز می
؛ حکیم، ٣٠٥: ٢ ق، ج ١٣٩٠؛ خمینی، ٢٨٢: ٢ ق، ج ١٤٠٨؛ محقق حلی، ٥٩٧ـ٥٩٦

البته برخی از فقها این ترتیب را از هنگام ظهور عالمات نشوز ثابت )  ٢٩٨: ٢ ق، ج ١٤١٠
 ).١٩١: ١ق، ج ١٤١٨محقق حلی، (دانند  می

که واو در آیه را بر جمع   در صورتی:جمع بین هر سه ابزار در یک زمان. ٣. ١. ٣
توان از قائالن به این  شود و ابن جنید را نیز می ای حاصل می حمل کنیم، چنین استفاده

شهید ثانی، (» یلصابن جنید جوّز الجمع بین الثالثة ابتداء من غیر تف«. قول دانست
 ).٣٥٨ـ٣٥٧: ٨ق، ج ١٤١٦

 
 کار بستن ابزارها ظهور امارات نشوز یا فعلیت آن در به. ٢. ٣

ترک همبستر شدن و ضرب در  یک از موعظه و  که هرشود میدر فقه این بحث مطرح 
 نشوز آمده ۀ که در آی»تخافون«  با توجه به قید یعنی است، پذیر  نشوز اعمالۀکدام مرحل

 ۀ تحقق حالت نشوز در زن به استناد مشاهد که صرف احتمالشود میاست این سؤال مطرح 
باید  های آن و قبل از تحقق فعلی نشوز، مرد حق اعمال ابزار مذکور را دارد یا نشانه م ویعال
 فرق است هایا در اساس بین این ابزار  اجرا بگذاردۀ آنها را به مرحل، پس از نشوز فعلیاًحتم

بعضی مربوط   مثل موعظه و،باشدمربوط شوز  قبل از فعلیت نۀ بعضی از آنها به مرحل شایدو
 . فعلیت آن است مثل ترک همبستر شدن و ضرب فیزیکیۀبه مرحل

 
 ظهور امارات نشوز. ١. ٢. ٣

گانه به هنگام  النافع معتقد به ترتیب اعمال ابزارهای سه محقق حلی در مختصر) الف
از حیث ظهور آیه این قول ). ١٩١: ١ق، ج ١٤١٨محقق حلی، (ظهور عالمات نشوز است 

که خوف نشوز را بیان کرده، مناسب است، هرچند به نسبت ترتیب در مسبب یعنی 
ها به تأویل احتیاج دارد، مبنی بر اینکه این موارد از موارد نهی از منکر است لذا  مجازات

 . ترتیب باشد باید مانند آن به
یم، هم باید قائل به ظهـور       شهید ثانی معتقد است که اگر تنها به ظهور آیه اکتفا کن           ) ب
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ها؛ به این معنا که هرگاه بـه         الجملۀ بین مجازات   امارات نشوز باشیم و هم جواز جمع فی       
تـوانیم از جمـع آنهـا        استفاده از ابزارها نیاز شد و به کمتر از آن غرض حاصل نشد، مـی              

 ).٣٥٧: ٨ق، ج ١٤١٦شهید ثانی، (استفاده کنیم 
 
 فعلیت نشوز. ٢. ٢. ٣

به نحو جمع (معتقد است که هر سه مورد موعظه، هجر فراش و ضرب جنید  بنا)  الف
یک نظر آنست : دلیل این قول شاید چنین باشد. مترتب بر نشوز بالفعل است) یا تخییر

با تأویل خوف به ). ١٨٩: ٣تا، ج  طوسی، بی(که مراد از خوف در آیۀ شریفه علم است 
اند مبنی بر خوف و تحقق نشوز قبل از   کردهعلم دیگر به اضمار و تقدیری که دیگران

 ).٣٥٨ـ٣٥٧: ٨ق، ج ١٤١٦شهید ثانی، (اصرار و بعد از اصرار نیازی نیست 
االیمان معتقد است که ابزارهای  االذهان الی احکام عالمه حلی در کتاب ارشاد) ب

 ).٣٣: ٢ق، ج ١٤١٠عالمه حلی، (گانه به نحو ترتیب بر نشوز بالفعل مترتب است  سه
 
 قائل به تفصیل. ٣. ٢. ٣

برخی وعظ : قرار دادن ابزار ثالثه در دو حالت ظهور امارات نشوز و تحقق بالفعل آن) الف
اند که در  را معلّق بر ظهور امارات و هجر و ضرب را معلّق بر نشوز بالفعل دانسته

یعنی تحقق ضرب به ) ٣٣٧: ٤، ج ١٣٨٧طوسی، (صورت ترتیب نیز مالک نیست  این
دیگر اینکه وعظ و هجر ). ٤١٥: ٤ق، ج ١٤٠٧طوسی، (ار بر نشوز منوط نیست اصر
ترتیب معلّق بر ظهور امارات و ضرب مشروط به حصول بالفعل آن در اولین مرتبه  به
و دلیل این قول ) ٩٦: ٣ق، ج ١٤١٣؛ عالمه حلی، ٢٨٢: ٢ق، ج ١٤٠٨محقق حلی، (

 دو مرتبۀ وعظ و هجر نیز باید بر کنند و آنست که خوف نشوز را به ظاهر آن حمل می
دلیل آنست که  اشتراط ضرب به تحقق نشوز نیز به. اساس مراتب نهی از منکر باشد

آنچه که . ضرب، عقوبت و تعزیر است و اصل در آن، آنست که به نظر حاکم وابسته باشد
ذا بر زن حرام است، نشوز است و ظهور امارات آن سبب یقین انجام دادن حرام نیست، ل

قبل از وقوع گناه، عقوبت بر آن سزاوار نیست، برخالف تنبیه کردن با وعظ و هجر؛ زیرا 
 .کند واسطۀ آنها کفایت می تر است و ظهور امارات معصیت، در تنبیه به امر آنها وسیع

اخذ به ظاهر آیه همراه با اصل احتیاط در عقوبت و «توان  مرجع این دلیل را می
در » خوف«دانست؛ زیرا احتمال دیگر از معنای » ل شک استوقوف در جایی که احتما
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بنابراین قدر متیقن در اذن به ضرب، . به نشوز یعنی همان تحقق نشوز است» علم«آیۀ 
 ).٣٥٩ـ٣٥٨: ٨ق، ج ١٤١٦ ثانی، شهید(بعد از وقوع نشوز است 

م نشوز و ترک همبستر شدن را ی ظهور عالۀ موعظه را مربوط به مرحلنظر دیگر) ب
درصورت اصرار، نوبت  واست قبل از اصرار زن بر آن دانسته  پس از تحقق نشوز فعلی و

؛ ٤٨٤: ق١٤٢١؛ لنکرانی، ٥٩٧ـ٥٩٦: ٣ق، ج ١٤٢١ حلی،  عالمه (رسد به ضرب می
 ).٢٨٢: ٢ ق، ج ١٤١٠، يیخو

 تنها با نظر قائل به نواو جمع در آبر اساس استناد به ظهور آیه باید گفت که 
 :فرماید میقرآن . زار مهار نشوز در مرحله قبل از فعلیت نشوز تناسب دارداشتراک سه اب

دلیل وجود دلیل  به (که البته به چنین ظهوری»زنانی که خوف نشوز آنان را دارید«
توان   نمی، قبح مجازات قبل از ارتکاب تقصیرۀ طبق قاعد؛ زیراتوان اخذ کرد نمی) عقلی

رود که در آینده ناشزه خواهد   احتمال میصرفاً  را که هنوز مرتکب نشوز نشده ویزن
 .سمانی از قبیل هجران فراش و ضرب قرار داد ج مورد فشار روحی و،شد

هنوز نشوز محقق نشده   خوف از نشوز زن باشد وۀبر این اساس اگر شوهر در مرحل
ت، موعظه شامل یکی از موارد نصیح  اندرز وۀجز انتخاب گزینندارد ای   زوج چارهباشد،

 چگونگی ۀمعلومات همسر در زمین همسر، افزایش اطالعات وبا ورزی خود  تقویت عشق
 ترک همبسترشدن یا ۀاما گزین. امثال این موارد خانوادگی و روابط سالم زناشویی و

  زیرا؛ نیستشدنی  خوف نشوز اعمالۀ در مرحل قطعاً،های شبیه آن سایر حربه ضرب و
کیفر قبل از  مجازات شخصی است و اردی نوعی کیفر وچنین موطور که اشاره شد  همان
 . شود  و سبب ضایع شدن حق زن می استدی امر ناپسنشرعاً  وتقصیر عقالً جرم و

آمده است، » فعظوهنَّ«وجود فاء تفریع بعد از ترس از نشوز، نه خود آن که در عبارت 
ارها شود، به این معنا شاید بر این داللت داشته باشد که رعایت حال موعظه با سایر ابز

اما . شود و هم قبل از نشوز که موعظه عالجی است که هم در حال نشوز مفید واقع می
کنیم  که در اصل بر ترتیب داللت ندارد، استفادۀ ترتیب می» واو«به قرینۀ سیاق آیه، از 

بد زیرا به داللت طبع، کیفر که وسایل مختلفی دارد، باید از کمتر به بیشتر ارتقا یا
 ).٣٤٥: ٤تا، ج  طباطبایی، بی(

 پس از ۀشود که مثل قطع نفقه در مرحل  از بعضی روایات استفاده میهمچنین
فرموده ) ص( اکرم روایت شده که رسول) ع(  گیرد؛ از امام صادق فعلیت نشوز صورت می

حر عاملی، (» ا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَرْجِعَأَیُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِهَا بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَلَ «:است
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اما چون موعظه نوعی امر به معروف و مربوط به مرحلۀ ارشاد ).  ٥١٧: ٢١ ق، ج ١٤١٤
توان از  تر از جنبۀ مجازات آن است و می لفظی و آموزش و جنبۀ پیشگیری آن برجسته

جران فراش و آن در هر دو مرحلۀ خوف نشوز و فعلیت آن بهره برد و برعکس در ه
توان گفت که موعظه در قبل از  ضرب، جنبۀ مجازات بر پیشگیری غلبه دارد، لذا می

 است، اما هجران فراش و ضرب پذیر محض مشاهدۀ عالیم نشوز اعمال فعلیت نشوز و به
غایت امر این است که بعضی فقها . حتماً به مرحلۀ فعلیت نشوز مربوط خواهد بود

ذشت، مرحلۀ فعلیت را به دو مرحلۀ نشوز اولیه و نشوز همراه با طور که در فتاوا گ همان
 . اند اند و ضرب را صرفاً به مرحلۀ اصرار مربوط دانسته اصرار زن تقسیم کرده

 
  فیزیکی تنبیه تفسیر ضرب بهدرشبهات . ٤
 شبهۀ اول. ١. ٤
 یک سو در کتب فقهی تصریح شده که تنبیه بدنی حتی اگر کمی منجر به کبوداز «

وجه برای مرد مجاز  هیچ گونه تنبیه به شدن جسم زن شود، موجب دیه خواهد شد و این
نخواهد بود؛ و از سوی دیگر تنبیه مالیم و خفیف بدنی معلوم نیست تا چه میزان کارساز 
باشد و مرد را در رسیدن به هدفش یاري دهد و بتواند همسر متخلف و سرکش را از 

 .باز داردراهی که در پیش گرفته است، 
العمل مرد نسبت به قطع   بیشتر مد نظر فقهای شیعه است، عکس»نشوز«آنچه در مورد 

 اصالح، امر ۀهای اوست؛ که هم براي فراهم ساختن زمین  زن و خودداری از تأمین هزینهۀنفق
اصوالً . معقولي است و هم محرکي براي توافق بعدي است؛ برخالف ضرب و تنبیه بدني

یات آن یتعرض مباحث تفصیلي موضوع ضرب شده و به تشریح جزمحققان کمتر م
 دفعات ضرب، موارد احتمالي استثنا از پرداخت دیه و  ها، اند؛ از قبیل تعداد ضربه پرداخته

صورت مکرر حالت سرکشي و نشوز به خود بگیرد، مرد چند بار  همچنین اگر زن هر روز به
 این تنبیه تا چه مدت زماني مجاز خواهد بود؟ تواند به تنبیه بدني متوسل شود و تداوم مي
هاي دقیق و جامعي صورت بگیرد و  هایی است که جا دارد پیرامون آن بحث ها پرسش این

تواند پاسخگوی ابهامات  له بررسي شود و طرح مطلب کلی و گذرا هم نمیئابعاد گوناگون مس
 ).٥١: ش١٣٩١موسوی الری، (» له باشدئیات مسیموجود در جز

کند، یعنی قطع نفقه و  نمی» اثبات شیء نفی ماعدا« در ابتدا باید اشاره کرد که :سخپا
کند و در احادیث نیز به آن اشاره شده  ای که حقوق شوهر را ضایع می های زن ناشزه هزینه
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منتهی . است، بر نفی ابزار دیگری که در خود قرآن به آن تصریح شده است، داللت ندارد
 .های مختلف از ابزار مناسب استفاده کرد به و با توجه به موقعیتباید با عقل و تجر
مرز ضرب مورد نظر در این زمینه را مشخص   دقت کامل حد وافقها بدیگر اینکه 

رود زن به   آنها اشاره داشتند که در ضرب ناشزه، باید به مقداری که امید می.اند کرده
روی کرد و  طاعت همسر برگردد، اکتفا شود و در صورت حاصل شدن غرض، نباید زیاده

صورت اندک اندک زیاد شود، بدون آنکه به درجۀ کبودی و شدت و صدمۀ  در غیر این
) ع(زمینه حدیثی از امام باقر در این . بدنی برسد و ابتدای شروع زدن نیز با مسواک است

 ).٨٠: ٣ق، ج ١٤١٥ طبرسی،(رسیده است 
تر که بر آنها ترس است، حفظ شود مانند  در هنگام زدن نیز باید مواضع ظریف

و بر یک موضع واحد زده نشود بلکه بر مواضع ... صورت، کمر، قسمت نازک زیر شکم و 
که قصد  سخت بدن پخش شود، زیرا معیار اصالح است نه انتقام و تالفی و درصورتی

... د و شود و اگر با زدن تلف حاصل شود باید غرامت ده م میانتقام شود، ضرب حرا
 ).٢٠٧ـ٢٠٦: ٣١ش، ج ١٣٦٧نجفی، (

تنبیه مالیم و خفیف بدنی معلوم نیست تا چه میزان «شود  همچنین اینکه مطرح می
کارساز باشد و مرد را در رسیدن به هدفش یاري دهد و بتواند همسر متخلف و سرکش 

آنچه که مالک است . ، باید اثبات شود»فته است، باز داردرا از راهی که در پیش گر
اطالعی از حکمت  کند و صرف بی آنست که قرآن بر اساس حکمت، حکمی را بیان می

آن نباید سبب تعطیلی آن شود، بلکه به عکس از باب برهان إنّی یعنی از معلول پی به 
شناسی انجام داد و  جامعهآورد روانشناسی و  توان تحقیقاتی را با روی علت بردن، می

عالوه چه تحقیقات میدانی صورت  به. را بهتر متوجه شد» ضرب«فلسفه و حکمت حکم 
گرفته که مشخص کند هرگاه این حکم به نحو صحیح آن اجرا شده، پاسخ مناسب در 

روانکاوان امروز معتقدند که جمعی از «اکثریت موارد آن دریافت نشده است؟ بر عکس 
هستند و گاه که این حالت ) طلبی آزار (»)مازوخیزم(مازوشیسم «نام  التی بهزنان دارای ح

شود، تنها راه آرامش آنان تنبیه مختصر بدنی است، بنابراین ممکن  در آنها تشدید می
بخش  است ناظر به چنین افرادی باشد که تنبیه خفیف بدنی در موارد آنان جنبۀ آرامش

 ).٣٧٤ـ٣٧٣: ٣ ش، ج ١٣٧٤مکارم شیرازی، (» دارد و یک نوع درمان روانی است
 

 شبهۀ دوم. ٢. ٤
گیری  سوی موضع زند و او را به مي  هم عموالً تنبیه بدنی، تعادل روحي زن را بهم
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مانند درگیری متقابل و عدم کنترل  (کشاند، که طبیعتاً حرکات نامعقولي آلود می لجاجت
 از آن مسیر هم برایش دشوار وانگهي دیگر عدول. خواهد داشت  پي  در)از دو طرف

 بازدارندگی و ۀخصوص وقتی که او به این نتیجه برسد که آخرین حرب خواهد بود؛ به
اینجاست که زن . خره مرد به آخر خط رسیده استالعمل شوهر تمام شده و باأل عکس

 .بیند ای را پیش روی خود نمی دیگر عامل بازدارنده
 دلیل ی که با هدف تمکین زن و در نهایت به یک اقدام تنبیه)عبارت دیگر در به(

شود، این احتمال وجود دارد که   مشترك عاطفی دنبال میۀبرقرار شدن مجدد رابط
رغبتی زوجین  نیاورد و موضع زن را تعدیل نکند و حتي شکاف بیر با   مثبت بهۀنتیج

 حرکت اي حوادث رقم بخورد که هر گونه  و حتي بهکندتر  نسبت به یکدیگر را عمیق
 ).٥٢ـ٥١: ش١٣٩١موسوی الری، : رک (دکناثر  اصالحي بعدي را بي

 نشده است که ضرب زوجه آخرین ای  ضرب به این امر هیچ اشارهۀ در آیاوالً :پاسخ
دارد که ارشاد  بلکه سیاق آیه به این مطلب ،اصالح زوجه باشد  شوهر برای توجیه وۀحرب

آمیز ذکر  عنوان موارد برخورد مسالمت به ود دار  تمثیلیۀجنب موارد مورد اشاره صرفاً
عدا استفاده  ما  شود تا نفی  چرا که هیچ مفهوم حصری در آیه مالحظه نمی،شده است

 .کار برد هعقالیی دیگری ب آمیز و های مسالمت بنابراین مرد اجازه دارد که راه؛ شود
شوز که در آیه آمده های مهار وکنترل ن  عمل به راهطور که اشاره کردیم  همانثانیاً

 اصناف زنان به یک ۀحتی لزومی ندارد که در مورد هم الزام ندارد و  وجوب و،است
 ۀ بنابراین چه بسا اگر مرد تشخیص بدهد که تنبیه بدنی نتیج؛ترتیب عمل کرد شیوه و

 در این فرض به استناد قواعد فقهی ،کند دهد یا کیان خانواده را متالشی می معکوس می
معلوم است   ضرب روی آورد وۀ نباید به گزین،نفی حرج و میسور ل نفی ضرر وحاکم مث

. شود میمقدم که در فقه، احکام ثانوی در صورت تحقق موضوع آن، بر احکام اولیه 
 ا وج تا زمانی پابرشود محسوب میعنوان مثال، حرمت شرب خمر که حکم اولیه  به

تشنگی مواجه  رگ در اثر گرسنگی وخوف م  اضطرار وئلۀحاکم است که انسان با مس
 حرمت آن را ،د، واال در چنین شرایطی حلیت شرب خمر به مقدار حفظ جان آدمیشون

در ما نحن فیه .  و انسان باید شرب خمر را برای حفظ جان خود قبول کندزند  میکنار
ا ری  هر حکمنبایداحکام فقهی رسد در تحلیل  نظر می به. نیز قضیه از این قرار است

 . کردعد فقهی لحاظ اقو  و بدون در نظر داشتن سایر احکام ومستقالً
البته این نکته که احتمال دارد مرحلۀ تنبیه فیزیکی نیز اثر نبخشد، احتمال درستی 



 ١٣٩٤، شمارۀ یکم، بهار و تابستان هشتممی، سال چهل و فقه و مبانی حقوق اسال ٥٦

 شِقاقَ خِفْتُمْ إِنْ وَ«است و در خود قرآن بالفاصله بعد از آیۀ نشوز بیان شده است که 
گیرد،  ی از آنجا که قوانین شرعی جنبۀ عمومی و غالب را در نظر میول»  ...فَابْعَثُوا بَیْنِهِما

آن هم برای همسری که ـ » ضرب غیرمبّرح«قاق تجویز ابزار قبل از رسیدن به احتمال ش
 شده  ـدهد و در حال ظلم به شوهر خود است وظیفۀ شرعی و عرفی خود را انجام نمی
) که اخبار خانواده به سایر اعضا برسدبدون آن(است که شاید درصد غالب این موارد را 

همچنین اگر مطرح شود که آیا مجازات فیزیکی برای نشوز مرد نیز وجود . برطرف کند
دلیل ناتوانی زن در اجرای آن، این مسئله از باب تعزیری  اما به. بله: دارد، باید گفت

نی، ؛ بحرا٢٠٧: ٣١ش، ج ١٣٦٧نجفی، (تواند به دست حاکم شرع اعمال شود  می
 ).٦١٩: ٢٤ق، ج ١٤٠٨

که در برخی از » و اضربوهنَّ«های خشن برای واژۀ  در هر حال احتمال تبادر ضرب
شود، آن هم برای همۀ افراد چه خطاکار و چه غیر  دعواها دیده شده و سبب ظلم می

طور که  که همان مهری شود، در حالی خطاکار سبب شده است که نسبت به این حکم کم
ظر روانشناسی نیز ثابت شده است که ضرب ساده در برخی موارد نشوز بیان شد از ن

جانبه، برای  شود و این از معجزات قرآن است که با نگاه همه سبب آرامش زن می
عالوه بر اینکه بنای عقالی عالم در . کند حل تجویز می مشکالت و معضالت خانواده راه

 آنست )کند ق دیگران را پایمال میو حقو(مجازات خاطی که اصرار بر خطای خود دارد 
 .دهند که در قوانین خود شدت عمل نشان می

 
 شبهۀ سوم. ٣. ٤
 زوجین نیست ۀوادار ساختن زن به تمکین ناشی از تنبیه بدنی، از نظر روانی ارضاکنند«

بخش که شایسته  کند تا یک تعادل مطلوب و آرام و به آرامش درونی طرفین کمکی نمی
تدریج از عالیق قلبی آنها نسبت به   این وضع بهۀادام.  محقق گردد،زندگي مشترك است

شدن پیوند زناشویی منجر شود؛ در  کاهد و در نهایت ممکن است به گسیخته یکدیگر می
العمل از خود   عکسۀاعتنایی کامل که مرد در آخرین مرحل که قطع ارتباط و بی صورتی
اندیشی زن تا رفتارش   فکر فرو رفتن و عاقبتتواند عاملي باشد براي به دهد، می بروز می

 ۀ براي از سرگیري رابط،را بازنگری کند و گام درستي که حاصل تفکر صحیح است
گیری  چه این نوع موضع.  بردارد،دار شده است شدت خدشه عاطفي با همسر خود که به

 برای او  مرد از لحاظ روحی برای زن ناخوشایند است و تحمل آن در درازمدتۀاز ناحی
 ).٥٢: ش١٣٩١موسوی الری، (» ناگوار و شکننده خواهد بود
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 در مقام عمل در مواردی مشاهده شده است که همین تنبیه اوالً: پاسخ
نه تنها از عالیق قلبی طرفین نسبت به هم   مثبت داده است وۀآمیز بدنی نتیج مسالمت
در اساس شارع با . تمایل جنسی طرفین شده است  بلکه موجب تقویت آن و،نکاهیده

ضرب را  شد  مشاهده میصدر اسالم زمان ۀعنایت به چنین موارد خارجی که در جامع
توان آن را از احکام امضایی شرع و در  مورد امضای خود قرارداده است و در واقع می

کید أتعدیل دانست که همین ت  آن هم با اندکی تغییر و،معامالت ردیف امضای عقود و
 .استرک همبستر شدن خود حاکی از چنین تعدیلی از سوی شارع ت بر موعظه و

خود از ابداعات ) ص(الوداع از پیامبر اکرم  در حدیث خطبۀ حجة» حغیرمبرِّ«عالوه قید  به
 .یستبنابراین هر گونه ضربی مجاز ن ابتکارات شارع در کنترل برخورد فیزیکی است و و

طبق » واضربوهنَّ«در » ضرب« از معنای از طرفی در مقام پاسخ به استفادۀ غیر ظاهر
عنوان مفسِّر برای معانی آیات و واژگان آن استفاده  روش اجتهادی باید از روایات به

صراحت معنای ظاهری ضرب که  به) ص(بکنیم که در حدیث فوق از پیامبر مکرم اسالم 
 . شود است، استفاده می» اعراض«غیر از 

شود که اصل  محسوب می» ضرب«ای قبل از  هبخش است، مرحل  اعراض اگر نتیجه
بخش بودن، از دلیل عقل مبنی بر تدریج در مجازات  استفادۀ آن را در صورت نتیجه

 . است» واهجروهنّ«کنیم و در آیۀ مورد بحث از مصادیق  استفاده می
 استفاده »اعراض« ۀواژخود  از  بوده اراده»اعراض« قرآن کریم هر وقت معنای همچنین در

 مده است نشوز مرد در خصوص اعراض وی از زن آۀ این واژه در مسئلصراحت بهبلکه  وه شد
 در آیات دیگری نیز ).١٢٨: نساء(» وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِه نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً «:فرماید می و

جائوک فاحکم فإن «؛ )١٦: سبأ(» لناهمبدّ و فأعرضوا فأرسلنا علیهم سیل العرم «:آمده است
إذا  و«؛ )١٦: نساء(» فإن تابا و أصلحا فأعرضوا عنهما«؛ )٤٢: مائده(» بینهم أو أعرض عنهم

بر این اساس برای آمدن واژۀ اعراض در ). ٨٣: اسراء(» أنعمنا علی اإلنسان أعرض و نئا بجانبه
ضرب عالوه در کتب لغت معنای اعراض برای واژۀ  به. آیۀ مورد بحث مانعی نبوده است
» أضرب عنه أی أعرض«: باشد» إفعال«بیاید و از باب » عن«هنگامی است که همراه با کلمۀ 

برای معنای اعراض و » فاضربوه علی الجدار«و از تمثیل ) ٥٤٧: ١ق، ج ١٤١٤ابن منظور، (
 که در آن حرف )٥١ـ٥٠: ش١٣٩١ی الری، موسو(استفاده شده » ضرب«رویگردانی در واژۀ 

که این حروف اضافه در آیۀ شریفۀ مورد بحث، ذکر نشده و  کار رفته، درحالی به» علی«اضافۀ 
 .استفاده شده است» ضرب«در آن از فعل امر ثالثی مجرد 
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 ، در مورد زن توجه کنیم١)ع (سفارشات معصومین اگر به نصوص روایی ودر نهایت 
 ابراز احساسات مالحظه خواهیم کرد که در نگاه شارع مقدس، زن موجودی حساس و نیازمند

 .  استشدههمواره دقت در برخورد با او سفارش  از سوی جنس مخالف خود معرفی و
ضمن ) ص( شود که رسول اکرم مورد نشوز زنان در برابر شوهران مالحظه می در

دلیل نشوز، بدون آنکه  گونه برخورد فیزیکی شدید و دردآور با زن به محکوم کردن هر
 تحریم اقتصادی ترغیب و ۀ مردان را به حرب، درد را بدهدپیشنهاد ضرب ساده و بدون

 که هم سود دنیا کنند می مهار نشوز معرفی برایترین و سودمندترین وسیله  آن را موفق
 ٣ در روایات متعددی اقتصادی زن ناشزهتحریمبر  ٢.هم منفعت اخروی را در بر دارد و
 مهار نشوز به سه مورد مذکور در  است که نشان از این مطلب دارد که ابزارشدهکید أت
 .نیستمنحصر  مورد بحث ۀآی

 اختیاری اول در کنترل نشوز، همان ۀمرحلتوان چنین مطرح کرد که  بنابراین می
 ۀمرحل  اختیاری دوم هجران فراش است وۀمرحل  ون ارشادات الزم به زۀارائ موعظه و

 تعبیر شده »حضرب غیرمبرِّ«ه فتاوا ب اختیاری سوم ضرب ساده که از آن در لسان ادله و
 با ضربی که گاهی از جانب مردان عوام شده در آثار دینی بیانعالوه اینکه ضرب  به .است
 و بلکه باالتر از آن طبق قاعدۀ کلی استحباب عفو  بسیار متفاوت است،کنیم ه میدمشاه

 از  در مانحن فیه مستحب است که زوج٤و گذشت از تقصیر دیگران، به تصریح فقها
معنای عدم الزامی بودن ضرب و  تنبیه فیزیکی بگذرد و زن خود را عفو کند و این به

                                                                                                                                                                             
شریف رضی، (»الْمَرْأَةَ رَیْحَانَةٌ وَ لَیْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍفَإِنَّ  «:فرمایند  توصیف جالبی از زن دارند و می)ع(امیر مؤمنان . ١

 .پذیر ریسک  نه قهرمان و،همچون ریحانه است زن موجودی است ظریف و) ٣١نامۀ
وَ لَا نَفْعاً وَ إِنَّهُنَّ أَمَانَةُ اللَّهِ عِنْدَکُمْ إِنَّ النِّسَاءَ عِنْدَ الرِّجَالِ لَا یَمْلِکْنَ لِأَنْفُسِهِنَّ ضَرّاً :  قَالَ)ع( عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِیَن عَلِيٍّ  ـ

 ). ٢٥١: ١٤ ق، ج ١٤٠٨ ،نوری (فَال تُضآرُّوهُنَّ وَ ال تَعْضُلُوهُنَّ
اتعجب ممن یضرب امراته و هو بالضرب اولی منها التضربوا نسائکم بالخشب فان «: فرمایند می) ص(پیامبر اکرم . ٢

).  ٢٥٠: ١٤ ق، ج ١٤٠٨ ،نوری(» لجوع و العری حتی تربحوا فی الدنیا و االخرهفیه القصاص و لکن اضربوهن با
زنان خود را با چوب ! تر است که خود به ضرب شایسته حالی زند در تعجب دارم از کسی که زن خود را می«

شار قرار محرومیت از خرید لباس تحت ف  زیرا موجب قصاص است بلکه آنها را از راه گرسنه نگه داشتن و،نزنید
 .»آخرت نصیب شما خواهد شد منفعت دنیا و صورت سود و  زیرا در این،دهید

أَیُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِهَا بِغَیْرِ  «:فرموده است) ص(روایت شده که رَسُولُ اکرمِ) ع(عنوان نمونه از امام صادق . ٣
  ) ٥١٧: ٢١ ق، ج ١٤١٤ ،حر عاملی (.»عَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَرْجِ ـ فَإِذْنِ زَوْجِهَا

 زن منوط به ترک نشوز ۀکید دارند که وجوب نفقأشوند ت الوداع که متعرض نشوز می  حجةۀدر فرازی از خطب) ص(پیامبر اکرم
 )٣٣: ق١٤٠٤حرّانی،  (.»الْمَعْرُوفِ فَعَلَیْکُمْ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِـ فَإِذَا انْتَهَیْنَ وَ أَطَعْنَکُمْ «:فرمایند می از جانب اوست و

ضرب الزوج لمصلحته بخالفه في الولي الذي هو محسن محض، و لذا کان لألول العفو «: گوید صاحب جواهر می. ٤
 ). ٢٠٧: ٣١ ش، ج ١٣٦٧ ،نجفی. (»بل في بعض النصوص النهي عن الضرب  بخالف الثاني
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آمیز است؛ زیرا در اساس، ضرب زوجه ناظر به تأمین  تر و مسالمت انتخاب گزینۀ خفیف
 .مصلحت شخصی زوج است، نه کس دیگر

یالت این اساس چنانچه زن ناشزه از قشر فرهیخته و دارای سطح آگاهی و تحص  بر
ا چگونه ممکن د والّشو نخست مرتفع ۀ نشوز وی باید با اجرای مرحلاً طبیعت، باشدییباال

 اگر همراه با استدالل ویژه  به،ارشاد در چنین زنی تأثیر خود را نگذارد است موعظه و
منطقی و بیان اهمیت حفظ کیان خانواده و تقویت روابط زوجیت در راستای تحکیم آن 

 سالبه به انتفای ،سوم مورد این گروه از زنان مراحل بعدی دوم و دربنابراین . باشد
نیازی نیست که در چنین وضعیتی مفهوم این دو مرحله را دستکاری  شود و موضوع می

 .روز کنیم  آن، بهۀو بر خالف مؤدای صریح ادل
 
 گیری نتیجه. ٥

جازی ضرب در آیۀ برای پاسخ به سؤال اصلی مقاله مبنی بر استفاده معنای حقیقی یا م
عنوان   سورۀ مبارکۀ نساء باید بیان کرد که طبق روش اجتهادی باید از روایات به٣٤

در حدیث خطبۀ حجةالوداع از . مفسِّر برای معانی آیات و واژگان آن استفاده بکنیم
است، » اعراض«که غیر از ) تنبیه بدنی(صراحت معنای حقیقی ضرب  به) ص(پیامبر اکرم 

 . شود استفاده می» واضربوهنَّ«یعنی غیرشدید برای » رمبرِّحغی«از قید 
شده  استفاده »اعراض« ۀواژخود ه از شد اراده »اعراض« قرآن کریم هر وقت معنای در

شده  اعراض وی از زن آورده زمینۀ نشوز مرد در ۀ این واژه در مسئلصراحت بهبلکه  و
» عن«می است که همراه با کلمۀ در کتب لغت معنای اعراض برای واژۀ ضرب هنگا. است

» فاضربوه علی الجدار«و از تمثیل » أضرب عنه أی أعرض«: باشد» إفعال«بیاید و از باب 
استفاده شده که در آن حرف اضافۀ » ضرب«برای معنای اعراض و رویگردانی در واژۀ 

ث، ذکر که این حروف اضافه در آیۀ شریفۀ مورد بح کار برده شده است، در حالی به» علی«
 .استفاده شده است» ضرب«نشده و در آن از فعل امر ثالثی مجرد 

له به ئتوان در مس  میبا توجه به مطالعۀ دقیق نظر مشهور فقها و بررسی شبهات وارد بر آن
با . له باشدئتسالم حاکم بر مس اجماع و نظر و تفسیری بها داد که جامع بین مقتضیات زمان و

 تفسیر غالب ۀبه خروج از دایر له داشتیم باید گفت که بدون نیازئ مسعنایت به استداللی که در
له و وقوع در محذور تفسیر مخالف ئ مسبارۀروایات وارد در برداشت اغلب فقها از آیه و فقهی و
بنا   و)معنای تنبیه بدنی از واژۀ ضرب (برداشت مشهور توان تناسب نظر  موجود میۀظهور ادل

 .کرد تأکید  بر آن اثبات ورا بنا بر مقدمات زیرقتضای زمان به قولی مجمع علیه با م



 ١٣٩٤، شمارۀ یکم، بهار و تابستان هشتممی، سال چهل و فقه و مبانی حقوق اسال ٦٠

 خواه به ، موعظه و هجران فراش و ایراد ضربۀگان  ابزار سهۀ هدف شارع از ارائ)الف
اولویت، چیزی نیست جز کمک به بهبود روابط  نحو تخییری وخواه به نحو ترتب و

 .زش بین آنانسا فیمابین زوجین و حاکم شدن اسباب تحکیم عنصر محبت و
 بلکه ،نه ایراد نقص عضو یا جراحات بدنی  نظر شارع بوده و مد نه تحقیر زن) ب

 بوده صدمات بدنی  مورد نظر شارع از ضرب، ضرب بدون آثار جسمانی وۀحداکثر مرتب
 . استکه ابتدای آن ضرب با مسواک

هیچ راه وارد شده در لسان ادله، تنها در مواردی مجاز است که  تنبیه بدنی ) ج
 .دست حاکم است این مسئله درمورد نشوز مرد از باب تعزیر به. اصالحی غیر از آن نباشد

 زوج و عمل وی به ابزارهای ۀ از ناحیتنبیه بدنی ترک  مقدمات،این مبنای بر
شناختی یا   مثل ابزار روان،آمیز دیگری ولو به ابداع خود یا دیگران مسالمت
  ناشزه در جلسات توجیهی و آموزشی وۀشرکت دادن زوجشناختی یا اقتصادی یا  جامعه

 . جایز است از نگاه شرع بالاشکال و کامالً،نظیر آن
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